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การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาท
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ORGANIZATION DEVELOPMENT: CONCEPT, PROCESS AND ROLES
OF DEVELOPMENT PROFESSIONAL
วีรวิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์ 
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องค์การปั จจุบ นั ได้เ กิดการเปลียนแปลงไปตามทิศ ทางของสภาพแวดล้อมทีเกิดขึนทังภายในและ
ภายนอกอย่ างต่อเนือง เพือให้การดําเนิ นงานขององค์ก ารเป็ นไปด้ว ยความราบรืนและให้เ กิด ผลสําเร็จตาม
เป้ าประสงค์ขององค์การอย่ าง มีประสิทธิภาพ การเตรีย มความพร้อมต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ การพัฒ นา
องค์การจึงมีความสําคัญอย่างมาก เพราะการพัฒนาองค์การจะเป็ นกระบวนการในการวินิจฉัยถึงสาเหตุของ
อุปสรรคต่าง ๆ เพือให้ได้แนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการแก้ไขอุปสรรคและปั ญหา รวมถึงการประเมินผล
การดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึงกระบวนการดังกล่าวจะเป็ นการสร้างสมรรถนะให้กบั องค์การอย่างยังยืน อีก
ทังบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การจะเป็ นพลังผลักดันทีจะทําให้องค์การผ่านวิกฤตการณ์ ต่าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลง บทความนีจึงได้ทบทวนแนวคิดของการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ
และบทบาทของนัก บริห ารการพัฒนาองค์การ ทีเป็ นหัวใจหลัก ของการพัฒนาองค์ก ารเพือให้เกิด การพัฒ นา
องค์การภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเปลียนแปลงอย่างยังยืน
คําสําคัญ : การพัฒนาองค์การ กระบวนการ การพัฒนาบริหารการพัฒนา

ABSTRACT
The organization has been constantly changed in both internal and external environments.
Preparing for change in organizational development was very important to ensure the smooth operating
of the organization and the achievement to the organization’s goals. It was a process used for analyzing
the causes of management plan for fixing obstacles, as well as solving their problems and their suitable
evaluation of performance. These processes were to create sustainable enterprise performances. The
roles of professional organizational developers were to driven their organization through crises induced
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from environmental changes. Mostly importantly, the concept of sustainable organizational development
and the roles of professional organizational developers were discussed in this paper.
Keyword : Organization Development, Process, Development Administration

บทนํา
การดําเนินการขององค์การในปั จจุบนั จําเป็ นอย่างยิงทีต้องมีการพัฒนาองค์การในลักษณะต่าง ๆ ทีมี
ความสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของปั จจัยทีมีผลกระทบต่อองค์การ สภาวะแวดล้อมทัวไปมีมติ ทิ กํี าหนเงือนไข
ในการดําเนินการขององค์การหรือเรียกได้ว่ามีอทิ ธิพลต่อองค์การเป็ นอย่างมาก สภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็ นตัว
กําหนดการดําเนินการขององค์การ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง กฎหมาย และมิตริ ะหว่างประเทศ
นอกจากนียังมีปัจจัยอืนๆ ทีมีอทิ ธิพลต่อองค์การอีกด้วย1 การเปลียนแปลงองค์การเป็ นกระบวนการเพือการอยู่
รอด หรือการปรับเปลียนสภาพทีเป็ นอยู่ให้สามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทีเปลียนไป ซึงการเปลียนแปลง
องค์การอาจเป็ นการเปลียนแปลงเฉพาะรูปแบบหรือการเปลียนแปลงเนือหา อันหมายถึงพฤติก รรมการทํางาน
หรือการเปลียนแปลงทางเนือหาและรูปแบบไปพร้อมๆ กันก็ได้2
สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ ผูบ้ ริหารในองค์การทุกชนิดจะต้องพิจารณาว่า สภาพแวดล้อมย่อมมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การธุรกิจ เพือจะได้มโี อกาสดําเนินการป้ องกันภัยคุกคามที
อาจจะเกิด ขึน ผู้บ ริหารควรตระหนั กถึงโอกาสและวางแผนสําหรับ อนาคต เพราะถ้าผู้บ ริหารไม่เ อาใจใส่ต่อ
สภาพแวดล้อมย่อมแสดงว่าองค์การธุรกิจอาจจะดําเนินการไม่บรรลุเป้ าหมาย สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ
อาจจะช่วยส่งเสริมหรือเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็จขององค์การได้ เพราะสภาพแวดล้อมประกอบด้วย พลังทีมี
อิทธิพลต่อองค์การทังสิน จากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นสาเหตุททํี าให้องค์การ
ต่างๆ ต้องมีการพัฒนาองค์การ เพือให้การดําเนินงานทีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา3 ซึงเป็ นไปไม่ได้ทบุี ค ลากรในองค์การจะมีค วามเก่งและความสามารถอย่างสูงสุด เพราะปั จจุบนั
องค์ก ารได้ร บั ผลกระทบต่ อการแปลงการของสภาวะแวดล้อมทีหลากหลาย ดังนันการอบรมและการพัฒ นา
บุคลากร หรือเรียกว่า การพัฒนาทุนมนุ ษย์ จะเป็ นการสร้างข้อกีดกันอุปสรรคทีอาจจะเกิดขึนกับองค์การได้4
ดังนันนักบริหารการพัฒนาองค์การ จึงมีบทบาททีมีความสําคัญ เพือขับเคลือนองค์การให้ป ระสบ
ความสํา เร็จในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ทีเกิด ขึนและให้บ รรลุ ว ัตถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายขององค์ก ารได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์การ บทความนีได้ทบทวนแนวคิดเกียวกับการพัฒนา
องค์การ กระบวนการพัฒนา และบทของนักบริหารการพัฒนา โดยมีเนือหาตามลําดับดังนี
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Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Marilyn L.Taylor, Strategic Management: Text and Cases, (Published
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ความหมายของการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์ก าร หมายถึง การประยุก ต์ องค์ ความรู้จ ากสาขาทางด้านพฤติก รรมศาสตร์ เช่ น
ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา และสาขาอืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์การ
ภายใต้สภาพการเปลียนแปลงต่างๆ5 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือใช้ตวั อักษรย่อว่า
“OD” เป็ นทังแนวคิด สาขาวิชา และวิชาชีพทีเกิดขึนตังแต่ปลายทศวรรษ 1940 และ 1950 แต่เริมแพร่หลายเมือ
ทศวรรษ 1960 การพัฒนาองค์การยังคงเป็ นสาขาทีมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนือง และมีความรูห้ ลายชุด ซึงต้อง
สังเคราะห์หรือบูรณาการ เข้าด้วยกัน6 นอกจากนียังมีนักวิชาการทีได้ให้ความหมายของการพัฒนาองค์การว่ า
การพัฒนาองค์การเป็ นการตอบสนองต่อการเปลียนแปลง และเป็ นกลยุทธ์ทางการศึกษาทีสลับซับซ้อนทีมุ่งใช้การ
เปลียนแปลง ความเชือ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างขององค์การ เพือว่าองค์การจะได้สามารถปรับตัวเอง
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี การตลาด และสิงท้าทายต่างๆ ตลอดจนรวมถึงการเปลียนแปลงภายในองค์การเอง7
อย่างไรก็ตามความหมายของการพัฒนาองค์การของนักวิชาการทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนัน สามารถสรุป
ความหมายของการพัฒนาองค์การคือ การบูรณาการองค์ค วามรูท้ มีี ความหลากหลายของทรัพยากรมนุ ษ ย์ใน
องค์การในการบริหารจัดการองค์การและการดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเปลียนแปลงต่างๆ

สาเหตุทีต้องมีการพัฒนาองค์การ

ความท้าทายของสภาพแวดล้อมทังภายนอกและภายในองค์การ ทีเกิดการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ ทําให้องค์การต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์ในการรับ
สภาพกับภาวการณ์ ทอาจจะกระทบต่
ี
อองค์การและทําให้เ กิดความเสียหายได้ทุกขณะ ดังนันสาเหตุทต้ี องมีการ
พัฒนาองค์การมีดงั นี
. ความต้องการปรับปรุงองค์การให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึน (The Need for New
Organizational Forms) หมายถึง ความต้องการในการเปลียนแปลงกระบวนการการดําเนินงานขององค์การให้ม ี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในลักษณะต่างๆ ทีเกิดขึน เพือให้การดําเนินงานขององค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมในลักษณะต่างๆ
. การเปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (The Focus on Cultural Change) หมายถึง ความเข้าใจความ
แตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม ความเชือของบุ คคลในองค์ก าร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การขึนมาใหม่ให้
สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน

2005), P.18
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Rothwell, William J., and Sullivan, Roland. Organization Development, (California: John Wiley & Sons,
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เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บพิธการพิมพ์, 2557), หน้า
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. การให้สงั คมได้มสี ่วนร่วมรับรูม้ ากยิงขึน (The Increase in Social Awareness) หมายถึง การ
ให้บคุ คลในองค์การทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วม ร่วมรับรูป้ ัญหาและการเปลียนแปลง ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
มีสว่ นร่วมในการบริหารทีมิใช่เป็ นการตัดสินจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่ฝ่ายเดียว8
ดังนันจากปั จจัยดังกล่าว องค์การจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องมีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนือง เพราะ
ปั จจัยสําคัญคือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ และหากสภาพแวดล้อมนัน ๆ
เกิดการเปลียนแปลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การในการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การมีวตั ถุประสงค์ทให้
ี ความสําคัญกับองค์การในการเปลียนแปลงจะเน้ นทีความร่วม
แรงร่วมใจกันมากกว่าการใช้อํานาจ การควบคุมหรือการบังคับ การพัฒนาองค์การมีเป้ าหมายและคุณ ค่าทีต้อง
สร้างให้เกิดขึนภายในองค์การ ดังนี
. การให้ความสําคัญกับคน (Respect for People) ในการพัฒนาองค์การจะปฏิบตั ติ ่อคนใน
องค์การด้วยความเคารพและเห็นความสําคัญของคน การพัฒนาองค์การ เชือว่า ทุกคนมีคุณค่า มีความสําคัญและ
จะเข้าไปเกียวข้องสัมพันธ์กบั คนอย่างเคารพและให้เกียรติ
. การไว้เนือเชือใจและการสนับสนุ น (Trust and Support) องค์การทีพัฒนาและมีประสิทธิผลจะต้อง
มีบรรยากาศทีเปิ ดเผย สมาชิกในองค์การมีความไว้เนือเชือใจกันและมุง่ สนับสนุนการทํางานของกันและกัน
. ความเท่าเทียม (Power Equalization) องค์การทีทําการพัฒนาองค์การ จะกระจายอํานาจ และ
สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิก องค์การจะไม่เห็นความสําคัญของเรืองสายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที
และการควบคุมในองค์การ
. การเผชิญหน้ากับปั ญหา (Confrontation) การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในองค์การทีมีการ
พัฒนาจะเน้นการเผชิญหน้ากับปั ญหา ไม่หลบหลีกปั ญหาหรือประวิงเวลาในการแก้ปัญหาทีเกิดขึน
. การเน้นการมีส่วนร่วมของคน (Participation) การพัฒนาองค์การให้ความสําคัญกับพนักงาน
ในองค์การ และเชือว่าการเปลียนแปลงสําเร็จหรือไม่ขนกั
ึ บพนักงาน การเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม ในการ
เปลียนแปลงจะทําให้เกิดการผูกพัน (Committed) ซึงจะส่งผลให้การเปลียนแปลงประสบความสําเร็จ การพัฒนา
องค์การจึงเน้นการมีสว่ นร่วมของพนักงาน9 นอกจากนีแล้ว การพัฒนาองค์การจะทําผ่านการพัฒนาบุคคลเพือให้

8

เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช, การจัดการเปลียนแปลงและการพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ทริปเพิล
กรุ๊ป, 2556) หน้า
9
วันชัย มีชาติ, พฤติ กรรมการบริ หาร องค์การสาธารณะ. พิมพ์ครังที 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แอคทีฟ
พรินท์, 2552) หน้า
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พนัก งานในองค์การทํางานร่วมกันได้อย่างมีค วามสุข และสามารถใช้ความสามารถภายในตนเองมาใช้ในการ
ทํางาน เพือให้เกิดประสิทธิภาพและผลสําเร็จตามทีหวัง10
คุณค่าและเป้ าหมายทัง 5 ประการนัน เป็ นสภาพเทคนิคการพัฒนา องค์การพยายามทีจะผลักดันให้
เกิดขึน ซึงเชือว่าจะทําให้การปฏิบตั งิ านขององค์การมีประสิท ธิผลมากยิงขึน เป็ นการสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้แก่องค์การ และทําให้องค์การมีชวี ติ ทีมีสขุ ภาพดีและมีความกระตือรือร้นและใหม่อยูต่ ลอดเวลา

ระดับการพัฒนาองค์การ

การพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการทีพัฒนาขึน โดยมีเ ป้ าหมายทีจะเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์การ โดยสามารถจําแนกการพัฒนาองค์การออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี
. ระดับบุคคล (Individual Level) การพัฒนาองค์การในระดับบุคคล จะเป็ นระดับย่อยทีสุดในการ
ปฏิบตั ิ ซึงจะดําเนินการโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การจูงใจ การเรียนรู้ ความพึงพอใจ
ในงาน และการเสริมแรง โดยนํ าหลัก มาประยุ ก ต์ในกิจกรรมพัฒนาองค์การ เพือพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน ทัศนคติทดีี และความรูส้ กึ ร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์การขึนในหมูส่ มาชิก
. ระดับกลุ่ม (Group Level) ปั จจุบนั การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจมักจะมีการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
มากขึน เมือเทียบกับในอดีต เนืองจากการทํางานทวีความยาก ความซับซ้อน และต้องใช้บุคคลทีมีความรูค้ วาม
ชํานาญหลากหลายสาขามาร่วมมือกันเป็ นทีมงาน (Team Work) โดยทีการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มอาศัยหลักการ
พืนฐานว่า การรวมกลุม่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทังบุคคลและองค์การ เนืองจากวิธกี ารพัฒนาองค์การในระดับกลุ่ม
จะมุ่งพัฒนากลุ่มสมาชิกให้สามารถมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันและระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความ
สามัค คีภายในกลุ่ม การตัดสินใจ การแก้ปั ญหา การติดต่อการสือสารและระดับความคิด การจัดการกับความ
ขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ อ ย่า งเหมาะสม ตลอดจนให้ความสําคัญในวัตถุป ระสงค์ร่ว มขององค์การ
มากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่ม เพือให้องค์การสามารถดําเนินงานอย่างราบรืน
. ระดับองค์การ (Organizational Level) การพัฒนาองค์การในระดับองค์การจะมีวตั ถุประสงค์
หลักทีจะมุ่งสร้างความเข้าใจแก่ สมาชิกว่ า องค์การเป็ น ระบบทีเกิด จากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และ
ช่วยเหลือซึงกันและกันของระบบย่อย โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับส่วนหนึงจะมีผลกระทบต่อเนืองกับส่วนอืน
ภายในองค์ก าร การพัฒ นาองค์ก ารจึงต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และบรรยากาศในการ
ทํางานทีเป็ นประโยชน์ ต่อทังบุคคล กลุ่ม และองค์การโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ทีมีจะบูรณาการบุค คลให้เข้ากับ
องค์การได้อย่างเหมาะสม และต่างมีพฒ
ั นาการในทิศทางทีส่งเสริมซึงกันและกัน11
อย่า งไรก็ตามระดับการพัฒนาองค์การ ยังมีค วามมุ่งเน้ นการพัฒนาทัวทังองค์ก าร เพราะจะทําให้
ทรัพ ยากรองค์ก ารทุก ระดับ มีประสิทธิภาพต่อ การดํา เนิ น งานภายใต้สภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์ ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปั จจุบนั ผูบ้ ริหารองค์การไม่สามารถปฏิเสธ
10

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, หลักการจัดการ: องค์การและการจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556) หน้า
11
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, พฤติ กรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ว.ี พรินท์ (1991), 2551), หน้า -
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ได้ว่า กลยุทธ์ทางการแข่งขันจะเป็ นสิงทีท้าทายให้กบั องค์การเพราะเป็ นแผนในการดําเนินกิจกรรมขององค์การ
เพราะหากเมือใดทีองค์ก ารมีกลยุ ทธ์การแข่งขัน ทีไม่สามารถแข่ง ขันกับคู่ แ ข่ง ได้แล้วนัน ก็อาจจะทํา ให้ก าร
บริหารงานขององค์การเกิดปั ญหาอุ ปสรรคได้ ดังนันทรัพยากรมนุ ษย์จงึ เป็ นทรัพยากรทีมีสําคัญในการพัฒนา
องค์การทุกระดับ และสามารถสร้างกลยุทธ์ทางด้านการแข่งขันให้กบั องค์การ เพือให้องค์การมีสมรรถนะทางการ
แข่งขันในยุคทีมีการเปลียนแปลง

กระบวนการการพัฒนาองค์การ

เมือสภาวการณ์ ต่ าง ๆ ทีเกิดขึนทังภายนอกและภายในองค์ก ารย่อ มทําให้เ กิด ผลกระทบต่อ การ
ดําเนินการขององค์การอย่างหลีกเลียงไม่ได้ การพัฒนาองค์การจึงมีกระบวนการทีก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ ดังนี
. ขันวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) การพัฒนาองค์การจะต้องไม่เกิดจากการกระทําทีปราศจาก
แผนหรือโครงการทีเจตนาจะสร้างความแปลกใจให้กบั พนักงาน ในขณะเดียวกันแผนการพัฒนาองค์การธุรกิจก็ไม่
ควรจะเกิดความรู้สกึ หรือเกิด จาการคาดเดา ดังนันก่อนจะทําการพัฒ นาองค์การ จึงควรมีการวิเ คราะห์ความ
จําเป็ น ตลอดจนหาข้อ มูลเพือใช้ในการวางแผน ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์มที งรายงานทางการเงิ
ั
น รายงาน
ทางการบริหาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้แบบสอบถามเป็ นต้น
. ขันการดําเนินการพัฒนา (Intervention) เมือขันตอนแรกผ่านไปก็จะทําให้ได้ขอ้ มูลและแผนการ ที
จะทําการพัฒนาองค์การ ซึงหมายถึงการทีบุคลากรขององค์ก ารเรียนรูท้ จะปรั
ี
บพฤติกรรมของตน เรียนรูท้ กั ษะ
การทํางานใหม่ ๆ เพือตอบสนองความต้องการทีแท้จริงขององค์การ และเพือเพิมประสิทธิภาพในองค์การการ
พัฒนาจากข้อมูลฝ่ ายต่าง ๆ ทังในและนอกองค์การ การวิเคราะห์บทบาทของผูท้ าํ งานในหน้าทีต่าง ๆ การสํารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากร เป็ นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม ปั จจัยสําคัญประการหนึงของวิธกี ารนี
เพือให้บุคลากรได้ทราบบทบาทของตนเอง รวมทังความคิดเห็นของพนักงานจะไปเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนา
องค์การ
. ขันการประเมินและพิจารณาปั ญหาทีเกิดจากการพัฒนา (Follow Up) เป็ นขันตอนของการ
พิจารณาความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน ภายหลัง จากโปรแกรมการพัฒนาองค์การได้ผ่ านไปแล้ว ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้ว เมือนําแผนการพัฒนาองค์การลงมาสู่ทางปฏิบตั ิ ย่อมจะเกิดปั ญหาต่าง ๆ ไม่มากก็น้อย และประการ
สําคัญได้แก่ การดําเนินการพัฒนานันได้บรรลุตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด และจะพัฒนาแผนและวิธกี ารพัฒนา
องค์การไปอย่างไร นอกจากนีแล้วการพัฒนาองค์การเป็ นกระบวนการทีจะต้องเป็ นไปอย่างต่อเนือง ดังนันขันตอน
จะสนับสนุ นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในทางทีดี และนํามาข้อมูลมาใช้สนับสนุ นกิจกรรมทางการพัฒ นาองค์การ
ต่อไป12
กระบวนการของการพัฒนาองค์การทีได้กล่าวมาข้างต้นนัน เป็ นกระบวนการทีผูบ้ ริหารองค์การและ
นักพัฒนาองค์การได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เกิดความเป็ นระบบและต่อเนือง แต่ในปั จจุบนั ด้วย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีทําให้องค์การต้องปรับตัวเพือให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลียนแปลงนัน ๆ องค์การจําเป็ น
12

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, หลักการจัดการ : องค์การและการจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
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อย่างยิงทีจะต้องมีการปรับกระบวนการพัฒนาองค์การให้เกิดความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของการเปลียนแปลงได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริหารองค์การและนักพัฒนาองค์การจึงต้องมีทกั ษะและความรอบรูท้ จะปรั
ี บ
และประยุกต์กระบวนการการพัฒนาองค์การให้มคี วามเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน
ภาพประกอบที 1: กระบวนการการพัฒนาองค์การ13
การเตรียมตัว
Unfreezing Phase

ขันเปลียนแปลง
Change Phase

ขันติดตาม
Refreezing Phase

ดําเนินการพัฒนา
วินจิ ฉัย

ประเมินและพิจารณา

ถึงแม้ว่าทุก ๆ โครงการพัฒนาองค์การได้ถูกออกแบบ เพือตอบสนองต่อปั ญหาทีมีอยู่ในองค์การ เป็ น
ขันตอนต่าง ๆ ทีเป็ นลักษณะของกระบวนการพัฒนาองค์การโดยทัว ๆ ไป ขณะทีการปฏิบตั ใิ นขันตอนทีแตกต่าง
กัน ซึงบ่อยครังขันตอนจึงมีลกั ษณะบางอย่างทีเป็ นกิจกรรมทีเกียวเนืองและสัมพันธ์กนั 14 ดังนันกระบวนการของ
การพัฒนาองค์การทีได้กล่าวมาข้างต้นนัน เป็ นกระบวนการทีผู้บริหารองค์การและนักพัฒนาองค์การได้ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาองค์การให้เกิดความเป็ นระบบและต่อเนือง แต่ในปั จจุบนั ด้วยเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีทําให้
องค์การต้องปรับตัวเพือให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลียนแปลงนัน ๆ องค์การจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการ
ปรับกระบวนการพัฒนาองค์การให้เกิดความยืดหยุน่ และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการเปลียนแปลง
ได้เ ป็ น อย่ า งดี ผู้บ ริหารองค์ก ารและนั ก พัฒ นาองค์ก ารจึงต้อ งมีทกั ษะและความรอบรู้ทจะปรั
ี
บ และประยุ ก ต์
กระบวนการการพัฒนาองค์การให้มคี วามเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน

บทบาทของนักบริหารการพัฒนาทีมีต่อการพัฒนาองค์การ
การบริหารการพัฒนา เป็ นกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมของแผนงานต่าง ๆ ทีมีระบบและกลไก
ในการเตรีย มความพร้อมต่อการปรับปรุง และการเปลียนแปลงโครงสร้างองค์การให้มสี มรรถนะ (Capabilities)
หรือความสามารถทีจะรองรับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพือให้เป็ นไปตามนโยบายหรือ
13
14

หน้า

เรืองเดียวกัน.หน้า 202.
วิเชียร วิทยอุดม, พฤติ กรรมองค์การ. พิมพ์ครังที 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรี ะฟิ ลม์ และ ไซเท็กว์, 2549),
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วัตถุประสงค์ขององค์การ15บทบาทของผูบ้ ริหารเป็ นสิงทีมีความสําคัญ เพราะผูบ้ ริหารองค์การในฐานะเป็ นผูท้ จูี งใจ
พนักงานให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางหรือกรอบการดําเนินงานขององค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ นอกจากนีแล้วอีก
มุมมองของนักบริหารทีมีลกั ษณะทีสําคัญทีสุด คือพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีใช้ความสามารถในการให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา และมีวิธีก ารให้ผู้ใต้บ งั คับบัญ ชาต้องทําอย่างไร เพือให้ผู้ใต้บ ังคับ บัญชาสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามแผนขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ16 นอกจากนีมีนกั วิชาการทีได้กล่าวถึงบทบาทของนักบริหาร
การพัฒนาประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี
. บทบาทความเป็ นผูเ้ ชียวชาญในสาขาความรู้ (Specialization Knowledge) มีความรูแ้ ละความ
เข้าใจเกียวกับกระบวนการพัฒ นาของสังคมทุกด้าน (Overall Societal Process of Development) ทังด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่วนรวมทังหมด มีความคุน้ เคยและรูช้ อ่ งทางทีจะนํามาประยุกต์ใช้ โดยต้องมีความ
เข้าใจในสาขางานหรือกิจการเฉพาะทีตนสนใจอย่างละเอียดลึกซึง (Specialized Sectorial and Functional
Interests) ต้องศึกษาระเบียบการวิเคราะห์ทมีี ความแน่ นอนสูง ต้องทราบวิธที าํ การวินิจฉัยสังการ และการสร้าง
แผนงานขึนมาใช้ เพือจะได้นําไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านให้สาํ ฤทธิผล
. บทบาทการเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง ( Change Agent) ซึงเป็ นผู้ดําเนินการทีสําคัญในการ
เปลียนแปลงสภาพสังคม เป็ นเหมือนผูใ้ ห้อาหารหล่อเลียงกระบวนการเพือให้สงั คมเคลือนไปอย่างเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ซึงลักษณะของผูน้ ํ าการเปลียนแปลงทีดีประกอบด้วย 1) ความสามารถในการวินิจฉัยปั ญหาของระบบ
สังคมทีตนต้องการให้มกี ารเปลียนแปลง 2) ความสามารถประเมินสิงชักจูงใจและสมรรถภาพทีจะก่อให้เกิดความ
เปลี ยนแปลง 3) ความสามารถประเมิน สิงชัก จูง ใจและศัก ยภาพทีผู้นํ า การเปลียนแปลงต่ า ง ๆ มีอ ยู่ 4)
ความสามารถแนะให้สงั คมเลือกเป้ าหมายทีจะเปลียนไปให้เป็ นไปอย่ างทีเหมาะสม 5) รับหน้าในการให้ความ
ช่ ว ยเหลือ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้อ ย่ า งเหมาะสม 6) ความสามารถในการสร้า งและธํารงความร่ว มมือ ระหว่ า ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้ให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีอยู่เสมอ 7) มีความเข้าใจและเป็ นผูน้ ําในการปฏิบตั หิ รือการดําเนินงาน
เพือให้เกิดการเปลียนแปลง 8) สามารถเลือกเทคนิคและแบบแผนความประพฤติทเหมาะสมในกระบวนการแต่
ี
ละ
ขันตอน และ 9) เป็ นผูท้ ช่ี วยเสริมสร้างทักษะและทฤษฎีในการเปลียนแปลงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมล้อม
ต่าง ๆ
. บทบาทการเป็ นผู้นําความทันสมัย (Modernizing) ซึงเป็ นผูป้ ลูกฝั งและยึดถือคตินิยม (Norm)
ทีจะช่วยให้เกิดสภาวะทันสมัยขึนด้วยความเข้มแข็งและความพร้อมทีจะสนับสนุ น บทบาทของผูน้ ําความทันสมัยมี
อยู่ 3 ประการ ดังนี 1) จะต้องทําหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั ระบบทรัพยากร เพือใช้ตามเป้ าหมายของการพัฒนาทีกําหนดไว้
2) จะต้องทําหน้าทีเป็ นผูเ้ ชือมกลุ่มชนเก่าแก่ พวกกลางเก่ากลางใหม่ และกลุ่มหัวสมัยใหม่อนื ๆ ทีมีอยู่ในสังคมให้

15

วีรวิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์ , ความเหมาะสมในการเปิ ดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา อําเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. (ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2559), หน้า
16
Barrie Wayne Gibbs, Managerial Roles, Environment, Technology an Effectiveness, (Simon Fraser
University,1986). [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
http://search.proquest.com/docview/
/ EC C
E PQ/ ?accountid=
. [9 กุมภาพันธ์ 2560].
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เข้ากันได้ และ 3) จะต้องทําหน้ าทีเป็ นผูค้ วบคุมกลไกการใช้อาํ นาจทังหลายในองค์การ เพือให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการบริหารกับการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล17
นอกจากนีแล้วนัก วิชาการได้ให้ความสนใจเกียวกับบทบาทของนักบริหารการพัฒ นาได้ยงั กล่าวว่า
บทบาทของนักบริหารการพัฒนานัน เพือเป็ นการกระตุน้ การทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มคี วามกระตือรือร้นใน
การทํางานให้บรรลุเป้ าหมายและมีประสิทธิภาพ และทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความมันใจในการทํางานมากขึน
และทุม่ เทความสามารถของตนเองในการทํางานได้อย่างเต็มที นอกจากนีแล้วการเปิ ดกว้างต่อความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาอย่างจริงใจ และนํามา
ปรับปรุงการทํางานของตนเอง18
อย่างไรก็ตามบทบาทของนักบริหารการพัฒนาทีมีต่อการพัฒนาองค์การ เป็ นสิงทีมีความสําคัญ และ
จําเป็ นอย่างมากต่อการบริหารและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้ าหมาย อนึงบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ
ดังกล่าว ผู้เ รียบเรียงได้มปี ระเด็นทีจะทําให้ผู้บริหารองค์การสามารถพัฒนาองค์การได้อย่างยังยืน ผู้บริหาร
องค์ก ารจะต้องสร้างแรงจูง ใจในรูปแบบต่าง ๆ เพือให้เ กิดการกระตุ้นจูงใจในการปฏิบตั ิง านของพนัก งานใน
องค์การ นอกจากนียังต้องให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ รวมถึงการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์ใน
องค์การเพือให้บุคลากรได้มที ศั นคติ ความเชือมัน และศรัทธาในองค์การและตัวของผูบ้ ริหารองค์การเอง พร้อมที
จะเผชิญกับ ปั ญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และประเด็นสําคัญอีกประการผู้บริหารองค์การจะต้องมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการองค์การมีการปรับเปลียนให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบททีเปลียนแปลงไปทุกด้าน ทังด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการสือสารทันมัยมากยิงขึน องค์การจึงจะสามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนือง

สรุป
การพัฒ นาองค์การ คือ การใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
องค์การภายใต้สภาวะการเปลียนแปลง ซึงความยากง่ายของการพัฒนาองค์การนันมีความสลับซับซ้อนเป็ นอย่าง
มาก เพราะสิงแวดล้อมภายนอกองค์การได้เกิดการเปลียนแปลงตลอดเวลา ทําให้นกั บริหารการพัฒ นาองค์การ
จําเป็ นทีต้อ งมีทกั ษะในการวินิจฉัยเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีเกิดขึนทังการใช้องค์ความรู้ ความรอบรู้ ประสบการณ์
บูรณาการเข้าด้วยกัน โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ เพือตกผลึกของสาเหตุของปั ญหาและแนว
ทางการแก้ไขการดําเนินการให้มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้ าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ
สิงสําคัญของการพัฒนาองค์การ ทีจะเป็ นพลังขับเคลือนองค์การให้ประสบความสําเร็จนัน นักบริหาร
การพัฒนาองค์การจะต้องมีบทบาททีเป็ นกระบวนการในการสร้างสมรรถนะอยู่ตลอดเวลา โดยบทบาทของนักการ
บริหารการพัฒนาองค์ก ารจะต้องเป็ นบุค คลทีมีองค์ความรู้ และมีค วามรอบรูเ้ กียวสถานการณ์ ต่าง ๆ เพือเป็ น
17

กมล อดุลพันธุ์, หลักการบริ หารการพัฒนาและนักบริ หารการพัฒนา. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://ebook.ram.edu/e-book/p/PS328/ps328-6.pdf. [9 มกราคม 2560]. http://e-book.ram.edu/e-book/p/PS328/ps328-6.pdf.
18
อรอนงค์ สวัสดิบุร,ี พฤติ กรรมและการสือสารในองค์การ. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วพี รินท์. (1991),
2555), 145-146
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แนวทางในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมขององค์การ อีกทังต้องมีบทบาทการเป็ นผูน้ ํ าการเปลียนแปลง เพราะ
การบริหารองค์ก ารภายใต้สถานการณ์ ปัจจุบนั ได้มสี ภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกองค์การทีเกิด การ
เปลียนแปลงอยู่บ่อยครัง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรง ซึงอาจจะทําให้การ
ดําเนินงานขององค์การเกิดอุปสรรคและปั ญหาแม้กระทังเกิดความล้มเหลวในการดําเนินงานได้ บทบาทของการ
เป็ น ผู้ นํ า การเปลียนแปลงจึง ทํ า ให้นัก บริห ารการพัฒ นาองค์ ก ารต้ อ งมีค วามพร้อ มต่ อ การเปลียนแปลงใน
สภาวการณ์ ต่าง ๆ นอกจากนีแล้วบทบาทของความทันสมัยของนักบริหารการพัฒนาองค์การยังเป็ นเครืองมือที
ช่วยในการสร้างความสําเร็จให้กบั องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมายขององค์การตามทีได้วางไว้
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